Výročí v srpnu
3.8.1492 – Vyplul Kryštof Kolumbus se třemi loděmi Nina, Pinta a Santa
Maria ze Španělska, aby nalezl novou cestu do Indie. Když o 70 dní později
námořníci objevili malý ostrov v Bahamách, Kolumbus věřil, že se už ocitl u
japonského pobřeží.
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9.8.1791 – Nechal Leopold II. z Vídně do Prahy převézt nejstarší a
nejvzácnější z českých korunovačních klenotů - svatováclavskou korunu. Je z
ryzího zlata, posázena devadesáti šesti drahými kameny a dvaceti perlami. I s
křížkem je vysoká 19 cm a váží 2,5 kg. V roce 1347 ji nechal zhotovit Karel
IV., zřejmě přitom použil kameny z původní koruny přemyslovské.

Program pouti
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Pasování čtenářů
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Fotbalohraní
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11.8.1805 – Byla v rakouské monarchii císařským patentem zavedena
povinná školní docházka pr o děti od šesti do dvanácti let. Rodiče však
nové nařízení příliš nerespektovali. Mnohé děti docházely do školy
nepravidelně, neboť musely pomáhat v hospodářství, a asi třetina dětí
nenavštěvovala školu vůbec.

Z knihovny
Pozvánky na akce
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Chovatelův dvorek
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12.8.1881 – V Praze došlo k požáru Národního divadla. Kupole, opona,
hlediště a jeviště divadla byly úplně zničeny. Neštěstí vyvolalo obrovské
odhodlání. Za 47 dní byl vybrán milion zlatých!
21.8.1911 – Mona Lisa, slavná olejomalba od Leonarda da Vinciho, byla
ukradena z muzea Louvre v Paříži. V roce 1913 byla do muzea vrácena.
13.8.1961 – Komunistická vláda v NDR zahájila stavbu Berlínské zdi.
8.8.1963 – Velká vlaková loupež: Skupina 15 lupičů přepadla poštovní vlak
na trase Glasgow–Londýn a ukořistila 2,6 milionu liber v malých
bankovkách.
10.8. – Svátek má Vavřinec - jméno latinského původu - od laurus,
tzn. vavřín. Sv. V avřinec - mučedník, narodil se kolem roku 230, patrně ve
Španělsku. Odešel do Říma a stal se arcijáhnem papeže Sixta II., doprovázel
ho v r. 258 i na jeho popravu. Podle legendy tehdy zvolal: „Kam jdeš, otče,
bez svého syna?“ a Sixtus předpověděl mučednickou smrt i jemu. Císař
Valerián dal za několik dní Vavřince opravdu zatknout. Zemřel pak
strašlivou smrtí, byl upečen na rožni.
(http://cs.wikipedia.org.)

UPOZORNĚNÍ
Žádáme opozdilce,
kteří ještě nezaplatili
poplatek za odvoz
komunálního
odpadu a roční
poplatky za psy,
aby tak učinili
neprodleně.
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Z obecního úřadu
•

I v tomto prázdninovém čase a období dovolených probíhá příprava projektů za účelem
dalšího zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci. Před nedávnem byly předloženy
projekty se žádostmi o dotace na vytipované úseky místních komunikací dle podmínek
vypsaného dotačního programu. V současné době se dokončují v rámci dalšího dotačního
programu projekty na rekonstrukce místních komunikací v Přečínských chalupách
(k nemovitosti pana Rychtáře), dále z Miřetic do Ptákovy Lhoty a místní komunikace v
Benešově Hoře. Příprava projektů byla schválena radou obce a v nejbližší době budou
předloženy na příslušná ministerstva.

•

V Benešově Hoře byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi u kapličky Svaté trojice.
Stávající kamenná zeď byla již ve velmi špatné stavu. Destrukci způsobuje mimo jiné i
značná frekvence motorových vozidel v blízkosti tarasu. V rámci těchto prací byl
kompletně demontován (odstraněn) stávající taras včetně plotu z rámového pletiva.
Zhotoven byl nový základ a na něm zeď za použití původních kamenů. Rámové pletivo
nahradil nižší stylový ocelový plot, natřený „kovářskou barvou“. V nejbližší době dojde k
doasfaltování prostoru u tarasu.

•

Dokončena byla též rekonstrukce chodníku u bytového domu č.p. 106 ve Vlkonicích.
Stávající chodník byl po řadě překopů (instalace sítí) v nedobrém stavu. Nová zámková
dlažba má též zcela jinou pevnost než předchozí betonové desky. V další etapě je v plánu
rekonstrukce chodníku před bytovým domem č.p. 111.

•

Firma Reno Šumava provádí jako každý rok opravu výtluků na místních komunikacích.

•

V budově obecního úřadu probíhá rekonstrukce prostor knihovny. V roce minulém byla
zrenovována správní část.

•

Započaly práce v souvislosti s výměnou vrat do hasičské zbrojnice v budově OÚ. Stávající
dřevěná vrata budou vyměněna za sekční vrata ocelová.

•

Renovovány jsou křížky a pomníky na území obce Vacov, kter é nebyly opr aveny
v roce minulém.

•

V nejbližší době budou zahájeny v rámci energetických úspor rozsáhlé práce na budově
ZŠ. Př edložený pr ojekt se žádostí o dotaci byl Státním fondem životního pr ostř edí
podpořen, v nejbližší době by měla obec obdržet „Rozhodnutí o přidělení dotace“.
Obdobné práce proběhly v roce minulém na tělocvičně, budově MŠ a obecního úřadu.

•

Informace týkající se veřejné autobusové dopravy. V souvislosti s př ipr avovanou
změnou jízdních řádů mělo dojít od září tohoto roku ke zrušení autobusového spoje do
Strakonic s odjezdem v 6.40 hod. z Vacova. Nahradit jej měl spoj s odjezdem 6.30 hod.
z Vacova do Strakonic, avšak ne „přímo“, ale přes Zálesí. Tím by došlo nejen k časovému
prodloužení cesty do Strakonic, ale i k prodražení jízdného. Tuto skutečnost avizovala
starostovi řada rozhořčených občanů. Na OÚ ve Vacově proběhly k této záležitosti dvě
schůzky za účasti starostů dotčených obcí a dále zástupce ČSAD STTRANS a.s.
Strakonice a JIKORD s.r.o. České Budějovice. Na základě těchto jednání byl požádán
odbor dopravy KÚJčK o dotaci předmětného spoje (společnost STTRANS vyčíslila
finanční ztrátu na této lince). Před vydáním tohoto zpravodaje již bylo písemně oznámeno,
že KÚJčK tyto ztráty společnosti STTRANS uhradí a autobusová linka s odjezdem
v 6.42 hod. z Vacova do Strakonic (přímo) zůstane zachována.
Miroslav Roučka, starosta obce
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Tradiční Vavřinecká pouť
9. - 10. srpna 2014

26.7.2014 Memoriál
Václava Maurice
26.7.2014 Fotbalové
odpoledne ve Vacově
9.-10.8.2014
Vavřinecká pouť

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické
energie

Sobota
10.00 hodin – Turnaj v golfu - golfové hřiště Benešova Hora
10.30 hodin – Fotbalový zápas: muži Vacov A - Blatná
14.00 hodin – Turnaj v kuželkách – přírodní kuželník ve
Vlkonicích
15.00 hodin – Dechová hudba Roštovanka – náměstí
20.00 hodin – Trio Renesance - náměstí
22.30 hodin – Bubenická show - bubenický soubor Wil - náměstí

Neděle
8.00 – 15.00 hodin – Výstava drobného zvířectva – budova
ZO ČSCH
9.30 – 13.00 hodin – Dechová kapela Vlachobřezská Kozlovka
– náměstí
10.30 hodin – Poutní mše svatá. Hlavní celebrant Ing. Marek
Miškovský – kostel sv. Mikuláše
13.00 hodin – Fotbalový zápas: stará garda Vacov – Čkyně
14.00 hodin – Duo Eva a Míra – náměstí
16.00 hodin – Fotbalový zápas: muži Vacov B – Dlouhá Ves
Stánkový prodej – občerstvení
Pouťové atrakce zajišťuje paní Soňa Tříšková.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY
Umístění zastávek v době pouti:
V době uzavírky, tj. dne 9.-10.8.2014, budou zastávky autobusů
přesunuty:
- pro směr Zadov – Strakonice k poště
- pro směr Vimperk před mateřskou školu.

4.8.2014 od 7.30-16.30
horní část obce Přečín směr
Přečínské Chalupy
(Dražky) mimo lokality ZD
11.8.2014 od 7.00-17.00
12.8.2014 od 7.00-17.00
20.8.2014 od 7.00-17.00
5.9.2014 od 7.00-17.00
celá obec Mlýny mimo
pstruhařství č.p. 24 a chaty
za pstruhařstvím
19.8.2014 od 7.30-17.30
21.8.2014 od 7.30-17.30
celá obec Vlkonice včetně
podnikatelských odběrů,
část obce Vacov - centrální
část od náměstí směr
Přečín, dále od prodejny
COOP směr MŠ, ZŠ+MŠ
směr Miřetice, část obce
Vacov směr Vlkonice.
Přečín RS Moravec, celá
osada Přečínské Chalupy
včetně podnikatel. odběrů,
celá obec Přečín včetně
části ZD a lokality
bývalého rekreačního
střediska
21.8.2014 od 6.45-17.00
celá obec Mlýny
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Z pasování prvňáčků
na čtenáře

Slavnostní pasování prvňáčků
V úterý 24. června se v obecní knihovně uskutečnilo
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice spolu
s rytířem Řádu čtenářského Markem z Písmenkového království
přivítala 16 žáků první třídy (3 budou pasováni v září), paní učitelku
Kaskounovou a velké množství rodičů, kteří přišli podpořit své
čtenáře.
Obecní knihovna Vacov se zapojila do projektu Národní
pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka“.
Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním
roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě,
který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské
gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění
v životě. Pokračuje tak vzájemná spolupráce knihovny a základní
školy, jejímž vyvr cholením bylo slavnostní pasování na čtenář e
a předání knihy Magdaleny Wagnerové: „Abeceda“ žákům 1. třídy
základní školy.
Vstup mezi rytíře Čtenářského řádu není jednoduchý, čekatelé
musí veřejně dokázat, že znají všechna písmenka a umí je pospojovat
do slov. Každý budoucí čtenář, pod přísným dozorem rytíře Marka,
přečetl svůj text, následovalo pasování s podpisy čtenářů do Pamětní
knihy obce. Malí čtenáři obdrželi za svou roční snahu a vytrvalost
nejen knížku na prázdniny, ale i pasovací list a sladkou odměnu
v podobě čokolády. Po ukončení pasování přednesli prvňáčci
krásnou básničku a vlastnoručně vyrobeným klíčem slavnostně
otevřeli uzamčenou knihovnu.
Na všechny nové členy knihovny se moc těším a celý
příští rok bude probíhat soutěž o nejpilnějšího čtenáře, kterou
vyhodnotíme na závěr školního roku spolu s třídní učitelkou. První
tři místa odměníme věcnou cenou. Vyhlášení soutěže pak proběhne
v rámci pasování dalšího ročníku prvňáčků, aby noví malí čtenáři
měli motivaci do čtení a viděli, že pilnost se jim vyplatí.

Rekonstrukce knihovny
Od 1.7.2014 probíhá v knihovně rekonstrukce. Vešker ý
knihovní fond byl přestěhován do zasedací místnosti obecního úřadu.
Půjčování probíhá bez omezení po celou dobu rekonstrukce
knihovny, vyjma půjčování naučné literatury. Bez omezení jsou
i další služby v knihovně.
Knihovna bude nejenom zrekonstruována, ale také zvětšena.
Bude tedy možné rozšířit knihovní fond a uspokojit tak širší
čtenářskou veřejnost. Ráda přivítám v nové knihovně nejen stávající,
ale i nové čtenáře.
Pavla Valtová, knihovnice

Číslo 7-8, 24. července 2014
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Pozvánky na akce:

Z knihovny

V knihovně jsou
připraveny k
vyzvednutí lístky na
představení Sluha
dvou pánů
na Otáčivém hledišti
v Českém Krumlově,
které si zájemci
rezervovali v únoru
letošního roku.

Nové knihy
Jana Červenková
Zavři oči, otevři pusu
Jan Rychlík
Dějiny českých zemí
Vlasta Javořická
Do posledního dechu
Mezi lesy
Paulo Coelho
Pátá hora
Pro děti
Renata Kaminská
Odvážní kamarádi
Ľubica Brezovická
Medové příběhy
Klára Smolíková
Řemesla
Jiří Suchý
Veselá zahrádka
Ve dnech 26.-30.7.2014
bude knihovna
uzavřena z důvodu
dovolené

1. fotbalohraní ve Vacově
v sobotu 26. července od 15:00 hodin.
Během celého odpoledne bude připravený doprovodný program pro
děti, občerstvení a následně i autogramiáda.
Přímo na místě bude možné zakoupit plakáty či podpisové kartičky.
Vstupné je 50 Kč, děti do 15 let zdarma. Výtěžek celé akce bude
věnovaný na nákup hracích prvků do zahrady mateřské školy.

*****
SDH Benešova Hora zve
všechny občany na
VIII. Ročník dětské noční soutěže
„Memoriál Václava Maurice“
konaný dne 26.7.2014 na hasičské dráze v Benešově Hoře
nad Autoservisem Reindl. Přijďte podpořit skvělé sportovní výkony
od našich nejmenších až po ty starší.

*****
Farní společenství Vacov
oznamuje,
že dne 3.8.2014 od 11.30 hodin
bude poutní mše svatá u kapličky v Nespicích.
Tento den již nebude mše v kostele ve Vacově.

*****
SK Vacov
zve všechny příznivce fotbalu
na II. ročník Memoriálu Ivana Ketzera
v neděli 17.8.2014 od 15.00 hodin.
Turnaj odehrají 4 mužstva mladších žáků.
Přijďte podpořit domácí tým.

Obec Vacov uvede
Divadelní společnost Háta v anglické komedii Edwara Taylora
VZTAHY NA ÚROVNI.
V hlavní roli Lukáš Vaculík.
V pátek 10.10.2014, obecní sál Vacov. Vstupné 300,- Kč.
Rezervace vstupenek v obecní knihovně,
Pavla Valtová - tel. 388 431 270.
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Tel.: 388 431 270

V měsíci červnu 2014 jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:

E-mail:
knihovn@vacov.cz
Elektronickou verzi naleznete na:
http://www.vacov.cz/

Laznová Milada

Rohanov

86 let

Vozka František

Vacov

85 let

Balvínová Marie

Miřetice

84 let

Vacík Václav

Vacov

83 let

Vychází každý měsíc, příspěvky
se přijímají do 10. dne v měsíci.

Vacek Ladislav

Javorník

82 let

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35,
IČO 00250783.

Krajánková Zdeňka

Vlkonice

81 let

Pšeničková Eliška

Vlkonice

80 let

Distribuce:
Prostřednictvím list. Zásilky Českou poštou do všech domácností
obce. Pro návštěvníky Vacova
část nákladu na poště, v prodejně
Jednota a Obuv Patera.

Neprodejné.

Vlčková Jaroslava

Javorník

75 let

Redakční rada:
Pavla Valtová, Jana Blatná,
Mgr. Věra Česánková.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů.

Názory přispěvatelů
nemusí vždy souhlasit
s názory redakce.

Inzerce
•

Zpracuji projektovou dokumentaci - pasporty staveb, studie, dokumentaci pro ohlášení
staveb a staveb. povolení domů, chat, chalup a drobných staveb. Tel.: 606 405 146, e-mail:
projekty.kinkorova@gmail.com

•

Prodám pozemek v k.ú. Vlkonice u Vacova. Par celní číslo 333/17 a 404/7. Větší
pozemek, cena dohodou. Tel.: 606 767 228.

•

Pronajmu nový byt 2+k.k., volný ihned. Tel.: 606 552 961.

•

Prodám pozemek na výstavbu RD v obci Kr ušlov, kr ásný výhled, 1250 m², elektřina
zavedena k hranici pozemku, cena dohodou. Tel. 602 412 445.

•

Geodetická kancelář GEODEST-PLUS-Ing. Jaroslav Grabmüller ve Vacově, Vimper ku
a Strakonicích provádí veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčování hranic,
výškopisné plány atd., vše na www.geodestplus.cz, tel.: 602 454 572 nebo 380 120 103.
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Chovatelův dvorek
Jak jsme minule slíbili, dnes se dozvíte něco o původních českých
plemenech kura domácího – slepici. Hlavním zástupcem je česká slepice zlatě
kropenatá, jinak také česká slepice zlatá
kropenatá, česká zlatá kropenka, případně lidově
„češka“. Jedná se o lehké plemeno nosného
typu. Je dobře přizpůsobená náročnějším podmínkám podnebí střední
Evropy. Je charakteristická živostí a vitalitou, je ovšem rovněž
plachá a opatrná. Je nenáročná na krmení a chov, dostatečně odolná,
v chladu otužilá a velmi shánčlivá. V dostatečně velkém výběhu si
spoustu potravy najde sama. Díky těmto vlastnostem je to ideální
plemeno pro chovy ve velkých výbězích nebo s volným pohybem
kolem chalupy a po dvorku.
Kohout váží cca 2,5 kg a slepice
jsou o dvacet až třicet dkg lehčí.
Ročně dokáží snést 150 až 190 světle
béžových až světle hnědých vajec.
Mají nepříliš potlačenou kvokavost
a dobře vodí kuřata, které samy vysedí. Jsou to stále dobré kvočny.
Při chovu na maso, což je také možné, je dobré vědět, že jejich
maso je velmi kvalitní, křehké a šťavnaté.
Základní barevná varieta této slepice je zlatě kropenatá
a koroptví. Chovateli byly vyšlechtěny rázy zlatý, stříbrný, stříbrně
kropenatý, černý, černobílý. Barevný ráz nikterak nemění výše
uvedené vlastnosti tohoto plemene. Takže tolik velmi stručně
o první „češce“ a příště o Šumavankách. Toto druhé plemeno české
slepice by mělo být k vidění na tradiční pouťové výstavě, která se
letos koná dne 10. srpna a na kterou všechny návštěvníky pouti vacovští chovatelé srdečně zvou.
Těšíme se na shledanou!

Jaroslav Kubát
Sběr starého papíru a víček od PET lahví na naší škole
Ještě před prázdninami se při sběru papíru vybralo
10.200 kg novin, časopisů, kartonů... Vítězná devátá třída, kde
nasbírali 102,9 kg na jednoho žáka, byla za odměnu
v lanovém centru, ostatní děti si pochutnaly na zmrzlině.
Všem moooooc děkujeme za podpor u a za př inesený
papír.
V červnu jsme Martince Hodboďové ze Čkyně odevzdali
14 pytlů plastových víček (v každém je přibližně 16 kg).
Nasbíraná víčka Martince pomohou k absolvování další léčby
a při nákupu potřebného elektrického vozíku.
Všem moooooc děkujeme a oznamujeme, že od září budeme ve škole ve sběru víček pro
Marťu pokračovat.
Mgr. Pavlína Kopáčiková

